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Bakgrund  
  

I samband med nya skollagen och Läroplan för grundskolan, förskoleklassen, och fritidshemmet 2011 (Lgr11) 

kom uppdraget att skriva en verksamhetsplan för Älta skolas fritidshem, med gemensamma målformuleringar 

för hela FFS, numer Välfärd skola i Nacka. En arbetsgrupp arbetade fram en verksamhetsplan för Älta skolas 

fritidshem 2012. Arbetsgruppen tolkade dessa målformuleringar utifrån våra gemensamma kunskaper och 

verksamhetens förutsättningar. Varje avsnitt kompletterades med en beskrivning av metoder för hur Älta 

skolas fritidshem skulle arbeta för att nå målen. Vi strävade efter att bli så konkreta som möjligt och 

formulerade mål och metoder som var mätbara.  

  

Vår utgångspunkt var att detta förslag skulle vara starten på ett aktivt utvecklingsarbete som skulle omfatta 

hela personalgruppen på Älta skolas fritidshem. Vi såg det som viktigt för kvaliteten i verksamheten, att alla 

medarbetare på fritidshemmet fick chans att bearbeta förslaget och påverka innehållet i tolkningar, 

målbeskrivningar och metoder.  

  

En omfattande revidering gjordes 2016 efter tillkomsten av kapitel 4. Fritidshemmet, till Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen, och fritidshemmet 2011 - reviderad 2016 samt Skolverkets nya Allmänna råd 

med kommentarer - Fritidshem (2014).  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Presentation av Älta skola  
  

Älta skola är en kommunal skola med ca 550 elever, naturskönt belägen i Nacka kommun, ca 1,5 mil utanför 

Stockholm.   

  

Skolan har ca 340 barn inskrivna i fritidshemsverksamheten, fördelade på 4 åldershomogena fritidshem.  

  

Skola och fritidshem är lokalintegrerade, vilket innebär att barnens klassrum, med tillhörande grupprum/kök 

också är deras fritidshemslokaler.  

  



  

  

  

  

  

  

3  

Vi har tillgång till olika lokaler för idrott och rörelse. I närområdet finns en underbar natur med skog och sjöar. 

Idrottsplatser, ishall, kulturhus vid namn Kulturknuten och bibliotek finns inom gångavstånd.  

  

  
  

  

Fritidshemmets uppdrag i ett helhetsperspektiv  
  

“Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en 

meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen 

och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya 

upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer 

som integrerar omsorg och lärande.”  

(sid.24, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, 2011 - reviderad 2016)  

  

“Fritidshemmets uppdrag spänner över en stor del av elevernas utveckling och lärande och det är betydelsefullt 

att ha ett helhetsperspektiv på uppdraget. Vid planeringen och genomförandet av verksamheten behöver 

personalen utgå från både individens och gruppens behov samt en samverkan mellan fritidshemmet, 

förskoleklassen, skolan och hemmet. Uppdraget handlar om att stödja utvecklingen av såväl normer och 

värden som kunskaper, ansvarstagande och inflytande. I samverkan mellan fritidshemmet, förskoleklassen, 

skolan och hemmet kan personalen skapa ett helhetsperspektiv på elevens utveckling, lärande och utbildning, 

där elevens bästa är i fokus för verksamheten.“   

(sid.13, Skolverkets allmänna råd med kommentarer - Fritidshem, 2014)  

  

“När fritidshemmet ska komplettera förskoleklassens och skolans verksamhet kan personalen i fritidshemmet 

utforma innehållet utifrån sin kompetens i fritidshemmets pedagogik. Då kan de bland annat bidra med sina 

kunskaper om och erfarenheter av en utforskande, laborativ och praktisk metodik, och därigenom även 

medverka till att skolans kunskapsmål uppnås” (sid.14, Skolverkets allmänna råd med kommentarer - 

Fritidshem, 2014)  
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“ Fritidshemmets pedagogik bygger på ett grupporienterat arbetssätt där relationerna mellan eleverna och 

mellan eleverna och personalen är viktiga redskap i arbetet. Betydelsefulla inslag i verksamheten är lek, rörelse 

och skapande arbete. I fritidshemmet finns det många möjligheter för lärandet att ske både formel, informellt 

och situationsstyrt. En utgångspunkt kan vara att lärande sker ständigt och inte enbart i arrangerade 

inlärningssituationer. För personalen handlar det om att uppmärksamma och ta tillvara elevernas intresse och 

att skapa situationer i vardagen där eleverna kan utmanas i sitt lärande.”  

(sid.14, Skolverkets allmänna råd med kommentarer - Fritidshem, 2014)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.  En meningsfull och varierad verksamhet  
“Fritidshemmet ska enligt skollagen erbjuda eleverna en meningsfull fritid och rekreation samt stimulera deras 

utveckling och lärande. Eleverna har möjlighet att uppleva fritiden som meningsfull när verksamheten är trygg 

och stimulerande samt formas utifrån deras ålder, mognad, behov, intressen och erfarenheter. En 

förutsättning för att eleverna ska uppleva meningsfullhet är att de görs delaktiga och får inflytande över 

utformningen av verksamheten. “  (sid. 32, Skolverkets allmänna råd med kommentarer - Fritidshem, 2014)  

  

“Genom att eleverna får vistas i natur och samhälle ska undervisningen också stärka deras möjligheter att ta 

del av ett aktivt förenings-, kultur- och friluftsliv i närmiljön.”  

(sid.25, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, 2011 - reviderad 2016)  

  

Med meningsfull och varierad fritid menar vi när eleven:  

● tycker det är roligt  

● får tid och rum för olika former av lek  

● erbjuds en variation av aktiviteter som är individ- och gruppanpassade, där eleven både blir utmanad 

och får välja själv  

● känner sig sedd, delaktig, behövd och bekräftad  

● känner grupptillhörighet och får möjlighet att skapa nya och bevara gamla kamratrelationer  

● får tillgång till en lärande och inspirerande miljö  

● får möjlighet att träffa elever från andra skolor i Älta  

● kan förhandla och kompromissa, förstår majoritetsbeslut och dess konsekvenser  

● får tid för rekreation  

  

Uppdraget i praktiken innebär för oss pedagoger att:  

● ge tid för rekreation genom lek, läsa, vila/avkoppling och utevistelse  

● uppmuntra och ge möjligheter till olika former av lek  
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● arbeta med samt dokumentera elevernas relationer genom sociogram, observationer och kontinuerlig 

uppföljning  

● erbjuda organiserad aktivitet/lek varje vecka  

● nyttja närområdets olika möjligheter  

● planera och organisera föreningsdagar, lekdagar, bolldagar m.m i nätverket för fritidshemmen på 

skolorna i Älta  

● samarbeta med olika föreningar, både inom och utanför kommunen  

● utmana eleverna att pröva nya aktiviteter för att få nya intryck och utveckla nya färdigheter   

● utveckla elevernas fantasi, teknik och konstruktionsförmåga i olika skapande verksamheter  

● erbjuda en kreativ, trygg och stimulerande lekmiljö  

● ge vuxenstöd till eleverna genom att vara närvarande i eller kring deras lek  

● ta tillvara på elevernas egna initiativ genom dialog, intervjuer, förslagslåda och “barnmöten”  

● sträva efter att hälsa med namn på alla våra elever och att alla ska bli positivt uppmärksammade varje 

dag  

● ha en progression kring elevers inflytande, delaktighet och ansvar utifrån elevens ålder och mognad  

● tillsammans med eleverna skapa få och tydliga trivselregler som vi hjälper eleverna att följa upp och 

utvärdera  

● ge eleverna möjlighet till inflytande, samt att se samband mellan förtroende och ansvar  

● organisera miljöerna, såväl inne som ute, samt ge tid för lek så att den blir så sammanhängande, fri 

från prestation och så ostörd som möjligt  

● dokumentera elevernas deltagande i aktiviteter i en aktivitetsbok  

2.   Planering i riktning mot ökad måluppfyllelse  
“Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan genom att lärandet i högre grad ska 

vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från elevernas behov, intressen och 

initiativ. “  

(sid.24, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, 2011 - reviderad 2016)  

  

Fritidshemmet och förskoleklassen respektive skolan kompletterar därmed varandra, vilket innebär att 

verksamheterna kan bidra till att stimulera elevernas utveckling av normer, värden, kunskaper samt 

ansvarstagande och inflytande.   

(sid. 36, Skolverkets allmänna råd med kommentarer - Fritidshem, 2014)  

  

Med planering i riktning mot ökad måluppfyllelse menar vi att:  

● komplettera skolan samt befästa kunskaper med ett fritidspedagogiskt arbetssätt  

● stimulera lärande genom fler lärstilar  

● arbeta utforskande och problembaserat   

● varje aktivitet har ett specifikt mål och syfte  

● eleverna får lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt  

● förhandla och kompromissa, förstå majoritetsbeslut och dess konsekvenser  

● ta avstånd från negativt grupptryck och när andra utsätts för kränkande behandling  

● eleverna utvecklas till att bli demokratiska, empatiska och sociala medlemmar i fritidshemsgruppen  

● verksamheten planeras utifrån målen i det centrala innehållet i läroplanen  

  

Uppdraget i praktiken innebär för oss pedagoger att:  

● eleverna får försöka själva i den mån de kan  
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● erbjuda lek i olika former  

● stärka individ och grupp genom samtal och övningar  

● eleverna är delaktiga i dialoger, intervjuer, “barnmöten” samt bidrar till förslagslåda  

● leka lekar som syftar mot ett specifikt mål  

● observera och markera all typ av dåligt beteende  

● skriva Lokal Pedagogisk Planering (LPP) till våra aktiviteter  

● arbeta med områdena språk och kommunikation, skapande och estetiska uttrycksformer, natur och 

samhälle samt lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse  

  

3.  Nya och fördjupade kunskaper och erfarenheter  
“Det är viktigt att verksamheten i fritidshemmet anpassas till den aktuella elevgruppens behov, med hänsyn 

tagen till att det kan vara stora åldersskillnader i gruppen.” (sid. 36, Skolverkets allmänna råd med 

kommentarer - Fritidshem, 2014)  

  

“Alla elever behöver stöd och utmaningar utifrån den nivå som de befinner sig på och det är personalens 

uppgift att sträva efter att verksamheten upplevs som stimulerande av alla elever. Det är nödvändigt att det 

finns en progression i verksamheten över tid för att eleverna ska få möjlighet till nya och fördjupade 

kunskaper och erfarenheter samt ett successivt ökat ansvar”  (sid. 36, Skolverkets allmänna råd med 

kommentarer - Fritidshem, 2014)  

  

  

  

  

  

Med nya och fördjupade kunskaper och erfarenheter menar vi att:  

● fritidshemmet utgår från gruppens behov vid planering för verksamheten, gruppen är både en 

förutsättning och en resurs  

● ha en progression i verksamhetens innehåll över tid, både i de olika fritidshemsarbetslagen samt Älta 

skolas övergripande fritidshemsverksamhet   

● eleverna utvecklas både i reflektion med sig själv och andra  

● eleverna socialiserar och utvecklar sin självkänsla och identitet i samspel med andra  

● leken genomsyrar elevens liv och är deras naturliga sätt att utforska världen  

● lek och lärande går hand i hand  

● leken är ett självändamål men också en metod där eleverna lär sig om sig själv och samspelet med 

andra  

● verksamheten skall utmana eleverna att utveckla ett större mått av självkänsla och empati, stärka och 

pröva sin identitet  

● vidga och fördjupa sina relationer till både elever och pedagoger   

● lära genom alla sinnen, utmana sin fantasi, kreativitet och skaparförmåga  

● ha en progression kring elevers inflytande, delaktighet och ansvar utifrån elevens ålder och mognad  

  

Uppdraget i praktiken innebär för oss att eleverna:  

● är med och planerar samt leder aktiviteter i takt med stigande ålder och/eller mognad  

● får pröva nya aktiviteter för att få nya intryck och utveckla nya färdigheter   

● förstår lekens regler och hur man kan gå in och ut ur leken  

● observeras och dokumenteras vid deltagandet i olika aktiviteter  
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● lär av varandra i de dagliga relationerna  

● kommer till insikt och förstår att de är i ett ständigt lärande  

● genomför intervjuer som sedan används vid analys av progression  

  

  

4.  Att resonera, lyssna till samt tolka och förstå vad andra uttrycker  
“Undervisningen ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för och sin 

förmåga att kommunicera med olika språkliga uttrycksformer. Dessutom ska undervisningen sträva efter att 

på olika sätt skapa möjligheter för elever med annat modersmål än svenska att använda både svenska och sitt 

modersmål.”   

(sid.24, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, 2011 - reviderad 2016)  

  

“Elevers kommunikation är inte alltid verbal och eleverna i en grupp har olika förutsättningar att på ett 

nyanserat sätt kunna formulera vad de känner, anser och behöver. Därför är det av vikt att personalen i 

fritidshemmet lyssnar in och tolkar det som eleverna vill uttrycka och hjälper dem att sätta ord på sina känslor, 

åsikter och behov.“  

(sid. 37, Skolverkets allmänna råd med kommentarer - Fritidshem, 2014)  

  

“Personalen i fritidshemmet behöver vara uppmärksamma på om det förekommer olika former av 

diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling i verksamheten. Detta gäller även om 

personalen får kännedom om att detta förekommer i digitala miljöer där eleverna vistas.” (sid. 38, Skolverkets 

allmänna råd med kommentarer - Fritidshem, 2014)  

  

Med att resonera, lyssna till samt tolka och förstå vad andra uttrycker menar vi när eleverna:  

      ●    tränar samförstånd, ömsesidighet och turtagande  

● förstår att det jag gör och säger påverkar andra samt förstår andra människors situation (empati)  

● tar avstånd från negativt grupptryck och när andra utsätts för kränkande behandling  

● visar hänsyn och respekterar varandra  

● utvecklas till att bli demokratiska, empatiska och sociala medlemmar i fritidshemsgruppen   

● känner att de och deras åsikter är lika mycket värda  

● förstår att olikheter i gruppen ses som något naturligt och självklart  

● känner trygghet att kommunicera både på svenska, sitt modersmål eller annat språk.  

  

Uppdraget i praktiken innebär för oss pedagoger att:  

● verksamheten präglas av ett empatiskt förhållningssätt  

● alla ska aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling  

● arbeta med gruppstärkande övningar, lekar och samtal   

● vara tydliga, positiva och bra förebilder  

● stötta eleverna och ge verktyg i konflikthantering  

● låta konflikthantering ta plats  

● ha ett medvetet förhållningssätt till lek  

● vara i eller vid sidan om lek som stöd eller som observatör  

● lära eleverna att ta initiativ till lek  

● lära eleverna att följa lekregler  

● vara lyhörda för elevernas förmåga till kommunikation  
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● utveckla elevernas förståelse och respekt för olika sätt att tänka och vara  

● tillåta eleverna att kommunicera med flera språk  

● använda fler språk än svenska vid behov  

  

  

5.  Informera om verksamheten  
“Enligt läroplanen ska de olika utbildningsverksamheterna klargöra för eleverna och elevernas vårdnadshavare 

vilka mål utbildningen har, samt vilka rättigheter och skyldigheter eleverna och deras vårdnadshavare har. Av 

läroplanen följer också att det är en förutsättning att fritidshemmet är tydligt i fråga om mål, innehåll och 

arbetsformer för att eleverna och deras vårdnadshavare ska ha möjlighet att påverka och utöva inflytande.”   

(sid. 39 Skolverkets allmänna råd med kommentarer - Fritidshem, 2014)  

  

Med informera om verksamheten menar vi att:  

● elever och vårdnadshavare ska ha kännedom om att fritidshemmets verksamhet utgår från  

“Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011-reviderad 2016” och  

“Skolverkets allmänna råd med kommentarer - fritidshem 2014”  

● elever och vårdnadshavare ska känna till fritidshemmets mål  

● elever och vårdnadshavare ska ha kännedom om vilka förväntningar de kan ha på oss och vi på dem  

● elever och vårdnadshavare ska ha kännedom om vilka olika informations- och kommunikationsvägar 

som finns  

  

Uppdraget i praktiken innebär för oss pedagoger att:  

● ge tillgång till “Verksamhetsplan för Älta skolas fritidshem”   

● arbetslagsvis skriva “Mål och metod”, ett dokument som beskriver hur vi arbetar för att nå målen  

● delge förväntansdokument varje läsårsstart  

● vara tydliga i all kommunikation med vårdnadshavare  

● delge vårdnadshavarna vår grovplanering, som utgår från “Mål och metod”  

● presentera fritidshemmets verksamhet på föräldramöte  

● vara en länk mellan skola, fritidshem och hem i dagliga kontakter  

● kommunicera via Infomentor, informationsbrev, hemsida och informationstavlor  

● vid behov ha mail- eller telefonkontakt  

● genomföra utvecklingssamtal/elevledda utvecklingssamtal tillsammans med klasslärare  

● bjuda in föräldrar till olika evenemang t.ex. Fritidshemmets dag, drop-in, Älta skolas dag m.m  

● Våga visa (kundundersökning)  

● koppla vår verksamhet och aktiviteter till läroplanen tydligt i våra informationsbrev  
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6.  Samtal om elevens trivsel, lärande och utveckling  
“Samtalen med hemmet behöver bygga på en bred och nyanserad bild av elevens trivsel, utveckling och 

lärande och på vilket sätt verksamheten i fritidshemmet bidrar till detta. Det är viktigt att elevens utveckling 

sätts i ett vitt pedagogiskt och socialt sammanhang, och att eleven vid dessa samtal inte jämförs med någon 

annan än sig själv. “  

(sid. 40-41, Skolverkets allmänna råd med kommentarer - Fritidshem, 2014)  

  

Med samtal om elevens trivsel, lärande och utveckling menar vi att:  

● medverka vid möten och utvecklingssamtal/elevledda utvecklingssamtal  

● samtala och samarbeta med elevernas vårdnadshavare  

● föra en dialog utifrån elevens behov, förutsättningar, erfarenheter, önskemål och synpunkter  

● utvärdera och analysera resultat av utvecklingssamtal  

  

Uppdraget i praktiken innebär för oss pedagoger att:  

● utvärdera och analysera trivsel och lärande samt se elevernas progression genom intervjuer, vid 

möten och i spontana samtal   

● vara en länk mellan skola, fritidshem och vårdnadshavare i dagliga kontakter  

● genomföra gemensamma utvecklingssamtal/elevledda utvecklingssamtal tillsammans med klasslärare  

● koppla vår verksamhet och aktiviteter till läroplanen tydligt under våra utvecklingssamtal  

● medverka vid möten tillsammans med elev/vårdnadshavare/skola  

● sammanställa de förmågor och färdigheter som elevgruppen behöver utveckla  

  

  

7.  Fritidshemmets kvalitetsarbete  
“När personalen planerar verksamheten ska de utgå från uppdraget som det formuleras i skollagen och i 

läroplanen, samt utifrån en inventering av den aktuella elevgruppens behov och intressen. Genom att arbeta 

på ett sådant sätt finns förutsättningar att bedriva en verksamhet som bygger på ett systematiskt 

kvalitetsarbete. Detta arbete innebär, i korthet, att systematiskt och kontinuerligt följa upp verksamheten, 

analysera resultaten, och utifrån det planera och utveckla utbildningen. Det blir samtidigt ett sätt att 

synliggöra hur verksamhetens resultat förhåller sig till de övergripande målen i läroplanens andra del.”  

(sid. 12, Skolverkets allmänna råd med kommentarer - Fritidshem, 2014)  

  

  

Med fritidshemmets kvalitetsarbete menar vi att:  

● följa Demings cirkel - sätta mål/planera, genomföra, utvärdera/analysera samt förbättra  

● använda Fritidshemmens utveckling av Demings cirkel - uppgift att lösa/ärende, inventering, 

projektarbete, remiss/implementering, beslut, tillämpning, utvärdering och analys   

● vår verksamhet utgår från “Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 - 

reviderad 2016” och “Skolverkets allmänna råd med kommentarer - fritidshem 2014”   

● utvärdera och analysera resultat av utvecklingssamtal  

  

  

Uppdraget i praktiken innebär för oss pedagoger att:  

● grovplanera utifrån utvärdering och analys av utvecklingssamtal  

● grovplanera inför kommande termin i maj och december  
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● se över fritidshemmets tidslinje varje månad   

● göra 2 veckors planering, utifrån vår grovplanering, utvärdera samt analysera arbetslagsvis  

● arbeta i olika arbetsgrupper för olika områden/aktiviteter, t.ex. utvecklingsgrupp, underlag inför 

utvecklingssamtal, Fritidshemmens dag  

● följa upp resultaten i Medarbetarenkät och Våga visa  

● skriva LPP:er  

● revidera Verksamhetsplan för Älta skolas fritidshem  

  

  


